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Beste wijkbewoners,

De zomer staat weer voor de deur en langzaam maar zeker 
komen de activiteiten in Purmerend en onze Purmer na de 
coronaperiode weer op gang. We kijken er allemaal naar uit 
en kunnen er hopelijk weer volop van genieten. In deze krant 
worden diverse te verwachten evenementen genoemd. We 
wensen u veel leesplezier en een mooie zomer toe.
Redactie Wijkkrant Purmer-Noord. l

Hulp bij financiële problemen

Misschien merk je al een tijdje dat je financieel in 
zwaar weer zit, heb je diepe schulden of dreigt die 
situatie zich voor te doen. Weet dan dat er vanuit de 
gemeente hulp mogelijk is om je geldzorgen aan te 
pakken. Purmerend heeft zich namelijk aangesloten bij 
de Nationale Schuldhulproute. 

Inwoners en ondernemers kunnen bellen voor overleg of online 
een test invullen. Afhankelijk van de uitkomst worden ze dan ver-
wezen naar hulp via een vrijwilliger, de gemeente of schuldhulp.
Door aan te sluiten bij de Nationale Schuldhulproute kan de 
gemeente inwoners met geldzorgen beter bereiken en begeleiden 
naar passende hulp. Wethouder Mario Hegger zegt hierover het 
volgende: “We willen voorkomen dat mensen schulden krijgen, 
want geldzorgen komen niet alleen. Het veroorzaakt stress, 
gezondheidsklachten en heeft effect op iedereen in het gezin, 
zoals slechte schoolresultaten van de kinderen of problemen op 
het werk. Geldzorgen kunnen snel groter worden als je niets doet. 
En het kan iedereen overkomen. Soms is het niet eens je eigen 
schuld. Daarom is de geldfittest een mooie manier om zelf te 
kijken of je geldzaken op orde zijn. Meer geld overhouden geeft 
rust in je hoofd, en dat wil toch iedereen?”

Aanpak
De komende vijf jaar werkt het team Schulddienstverlening 
van de gemeente aan de aanpak van schulden en geldzorgen. 
Naast aansluiten bij dit initiatief pakt het team meer acties 
op de komende tijd, zoals de samenwerking versterken 
met ketenpartners en afspraken maken over signaleren van 
geldzorgen. Ook worden trainingen aangeboden aan onder 
meer jongeren, statushouders en inwoners die zorg krijgen 
of minder goed zijn in lezen en schrijven. Daarbij gaat het 
team samenwerken met scholen om kinderen en ouders te 
leren over omgaan met geld.
De online test is beschikbaar via www.geldfit.nl. Bellen kan ook, 
naar telefoonnummer 0800-8115.  l

Gezocht: 
redactiemedewerker 

Voor de Wijkkrant Purmer-Noord zijn we als 
redactie op zoek naar een aantal redactieleden 
die samen met ons de wijkkrant willen vullen met 
nieuws uit de wijk.

Eens in de zes à acht weken maken we een krant met 
wetenswaardigheden over de Purmer-Noord en nieuws 
uit de wijk. Daarnaast staan er ook gesprekken met de 
wijkmanager, wijkadviseur, handhaving en wijkagent in. 
Iedere editie schrijft ook de wijksportcoach van Spurd 
een verhaaltje. Er is ook altijd plaats om stukjes te 
publiceren van andere mensen die informatie hebben die 
interessant is. Via dit blad maken we de bewoners ook 
attent op activiteiten in de wijk.

Wilt u hier aan meewerken, stuur dan een berichtje naar 
H. Pels, e-mail wijkkrantpurmernoord@gmail.com, of  
E. Vredeling: kerngroeppurmernoord@hotmail.com.

Sportactiviteiten in de Purmer
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn de laatste twee 
weken voor de Koningssportdag aangebroken. De 
puntjes worden op de i gezet. Alle betrokkenen worden 
bestookt met de laatste vragen en we beginnen er 
vooral veel zin in te krijgen. Heel leuk dat zich een aantal 
vrijwilligers heeft aangemeld na mijn oproep in de vorige 
wijkkrant, want samen maken we er een mooie dag van.

Het volgende evenement staat alweer op de agenda: 
de Kindervrijmarkt op bevrijdingsdag. Spurd is dan 
aanwezig met een luchtkussen en informatie rond onze 
beweegactiviteiten. Daarna komt Reuring alweer om de hoek 
kijken, waar Spurd ook aanwezig is. Wat een geweldige 
festiviteiten in Purmerend! Als niet-Purmerender kijk ik met 
veel bewondering naar alles wat er wordt georganiseerd en 
naar het enthousiasme waarmee iedereen deelneemt.

PurVak 
Dit jaar bestaat PurVak vijftig jaar, en hieraan besteden we natuur-
lijk aandacht. Op de verschillende locaties zijn oude PurVak-
posters te bewonderen, dus neem gerust een kijkje om het 
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jeugdsentiment te voelen. Er zijn veel activiteiten en locaties 
betrokken; bekijk het volledige programma op www.purvak.nl.

Heeft u vragen over bewegen of beweegaanbod, elke 
vrijdag tussen 11.30 en 13.00 uur kunt u binnenlopen bij 
Wijksteunpunt Gildeplein. Daar is uw wijksportcoach Rosan 
Ootes dan aanwezig. Contact opnemen kan via r.ootes@
spurd.nl en 0299-418100.  l

Weer zonder afspraak naar 
Spreekuur Digitale Overheid
Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook 
contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal, 
maar voor veel mensen is dit lastig. Kun je wel wat 
hulp gebruiken, of ken je iemand die hulp nodig heeft? 
Kom dan langs in de bibliotheek bij het Spreekuur 
Digitale Overheid. De medewerkers denken met je mee 
en geven je informatie, zodat je weer verder kunt. Ze 
kunnen ook een afspraak maken met een organisatie 
die je verder helpt. Je hoeft geen lid van de bieb te zijn.

Veel zaken kun je via internet regelen met de overheid, zoals 
belastingen en toeslagen, zorg regelen, werk zoeken, rijbewijs 
verlengen, AOW aanvragen, verkeersboetes betalen, vaccinaties 
toevoegen aan de coronacheckapp, en nog veel meer.

Je moet hiervoor wel een DigiD hebben en met een computer 
kunnen omgaan. Veel mensen vinden dit lastig. Op het 
spreekuur laten de medewerkers graag zien waar je de 
informatie kunt vinden en hoe het werkt.

Informatie
Het Spreekuur Digitale Overheid is elke woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur in de Bibliotheek, Waterlandlaan 40. 
De hulp is gratis en een afspraak maken is niet nodig.  
Kijk voor meer informatie op www.clup.nl of  
www.bibliotheekwaterland.nl. l

Home-Start helpt gezinnen en 
zoekt vrijwilligers

Home-Start is een organisatie die zich inspant voor 
gezinnen met jonge kinderen. Elk gezin kent immers 
wel eens lastige tijden. 

Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van zowel ouders als 
kinderen. De ouders werken beiden en de kinderen gaan na 
schooltijd naar allerlei clubjes. Dat maakt dat het wel eens te 
veel wordt en er problemen ontstaan. Dan is een helpende 
hand of een luisterend oor meer dan welkom. Home-Start 
helpt gezinnen bij het opvoeden van opgroeiende kinderen 
en is op zoek naar vrijwilligers.
Joke Oudejans is al 21 jaar de promotor en coördinator van 
Home-Start in Purmerend en Beemster, tegenwoordig gemeente 
Purmerend. Ze draagt Home-Start meer dan een warm hart toe, 
en tijdens dit interview blijkt hoe betrokken Joke is.

Uitdagingen
Waarom loop je zo warm voor Home-Start? Joke: “Ik gun 
elk kind een fijn thuis, met competente ouders die tevreden 
zijn over zichzelf. Dat is niet vanzelfsprekend. Een gezin 
kan voor veel uitdagingen komen te staan. Denk hierbij aan 
opvoedproblemen met een kind, of aan het ontbreken van 
contacten in de buurt, waar je op kunt terugvallen als het 
even tegenzit of wanneer het je gewoon te veel is. Soms 
kun je dan wel wat hulp gebruiken. Home-Start biedt via een 
vrijwilliger dat steuntje in de rug. Door een wekelijks bezoek 
kan die opvoedingsondersteuning bieden, luisteren en tips 
geven.”

Ondersteuning
De hulpvraag is heel divers. Naast een overladen programma 
kun je problemen met een kind hebben, even niet weten hoe 
je verder moet, eenzaam zijn door weinig of geen contacten 
en/of geen familie in de buurt, of door cultuurverschillen 
gewoon niet weten hoe het moet. Niet elk gezin heeft immers 
een sociaal netwerk waar het uit kan putten. Joke: “Home-
Start is als een goede buurvrouw, die een kop koffie met je 
drinkt of samen met jou iets leuks doet. Die je kind aandacht 
geeft als je het even niet meer ziet zitten. En die je ook kan 
leren hoe je een netwerk opbouwt. Want dat is het doel: 
kinderen een goede start bieden.”

Helpen
Home-Start wil al die gezinnen die worden aangemeld graag 
helpen. Wil en kun jij  helpen? Ben jij die opvoedingservarene 
die een dagdeel per week beschikbaar heeft om het verschil te 
maken voor een gezin? Je bent dan van harte welkom in ons 
team.
Van Home-Start krijg je ter aanvulling op je opvoedervaring 
een training voordat je begint. Na de start volgen 
terugkombijeenkomsten, waar je met de andere vrijwilligers 
ervaringen kunt uitwisselen.

Wil je helpen? Voor meer informatie kun je mailen of bellen: 
J.Oudejans@humanitas.nl of 06-22411860. l
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Surinaamse avond Tilburyflat 
en interview Tinie Akker

Op 26 maart was ik met de wijkkerngroepleden Ed 
Vredeling en Hans Wessels bij de Surinaamse avond in 
de Tilburyflat. Wat was het gezellig en lekker! We kregen 
eerst een lekkere Surinaamse maaltijd en daarna werd 
er nog gezongen door Master Stu Carlo Stuger. Hij had 
ook die lekkere Surinaamse maaltijd gemaakt, samen 
met zijn vrouw. In de Tilburyflat worden vaak leuke 
dingen georganiseerd; daarom heb ik na de Surinaamse 
avond ook Tinie Akker geïnterviewd.

Tinie is de gekozen voorzitter van de Tilburyflat. Ze 
onderhoudt contact met Woonzorg Nederland en de 
woonconsulent. Ook is het haar taak als voorzitter om 
bewonersvergaderingen te organiseren. Tinie organiseert ook 
een hoop activiteiten voor de bewoners en buurtbewoners 
uit de wijk. Onder aan dit artikel staan de activiteiten van de 
Tilburyflat.

Sociaal
Naast deze activiteiten doet Tinie ook sociale dingen, geeft ze 
aan. Ze helpt met formulieren invullen en met het aanvragen 
van alarmapparaten. Ook gaat ze langs de bewoners voor 
sociaal toezicht. Zo helpt ze bijvoorbeeld een licht dementen 
bewoner door zaken voor haar te regelen. Er is ook een 
rolstoel in huis gekocht door de bewonerscommissie. En met 
pasen en kerst krijgen alle bewoners een cadeautje.

Behulpzaam
Voor klachten komen bewoners ook vaak naar haar toe, 
geeft ze aan. Daarnaast is ze bijvoorbeeld behulpzaam als 
een bewoner het behang er af moet halen en de muur komt 
plotseling mee; wat nu te doen en hoe het aan te pakken?
In de recreatieruimte van de Tilburyflat hebben bewoners 
Henny XXX en Herman YYY een nieuwe keuken geplaatst. 
Herman is al 83 jaar en oud-timmerman.
De tuin wordt ook nog verder opgeknapt. Die wordt betegeld 
er komen meubels en parasols. Dit alles gebeurt om het voor 
mensen die slecht ter been zijn beter toegankelijk te maken.

Activiteiten
Zoals beloofd volgt hier de activiteitenlijst van de Tilburyflat:
Maandagavond: Klaverjassen.
Dinsdagavond: Jokeren (of iets anders leuks).
Woensdagmiddag: Gym onder begeleiding van Spurd.
Woensdagavond: Pokeren.
Donderdagmiddag: Klaverjassen.
Donderdagavond: Spelletjes.
Vrijdagmiddag: Biljarten.

Op de dinsdagmiddag willen ze nog een eet clubje opzetten, 
zodat bewoners en mensen uit de wijk gezellig met elkaar 
kunnen eten. Is de recreatieruimte verder vrij in de middag of 
avond omdat er geen clubjes zijn, dan kan er altijd worden 
gebiljart door de bewoners.

En nog meer!
Naast deze wekelijkse activiteiten zijn er ook andere 
activiteiten:

• Eerste zondag van de maand: Bingo.
• Laatste zondag van de maand: Prijsklaverjassen.
• Eenmaal per jaar: klaverjasreis naar Drenthe Odoorn.
•  Surinaamse avond met eten en live muziek,  

zoals hierboven beschreven.
•   In de zomermaanden: barbecue met live muziek.

Tot slot geeft Tinie aan dat de Tilburyflat ook intensief contact 
heeft met de Tilburykamer en de wijkkerngroep. l

Tilburykamer 
viert vijfjarig bestaan

Op 18 maart bestond de Tilburykamer vijf jaar. Dit eerste 
lustrum hebben we gevierd tijdens de koffieochtend op 
15 maart met koffie en gebak. Het was erg gezellig en 
de kamer zat goed vol met bewoners uit de Tilburyflat 
en de wijk. De wijkkerngroep was ook aanwezig, net als 
de wijkadviseur. Wijkmanager Misja Horsthuis kwam ook 
nog even langs.

Vijf jaar geleden begon 
de wijkkerngroep met de 
Tilburykamer. De leden 
hebben alles geschilderd en 
spullen geregeld. Nu wordt het 
geheel geleid door Mehmet 
Uygun van Clup Welzijn en 
is er een aantal fantastische 
vrijwilligers actief.
De wijkkerngroep is er wel 
altijd nog met een aantal leden 
tijdens de koffieochtenden. 
Die zijn op dinsdag en 
donderdag van 09.30 tot 11.30 
uur. De koffieochtend is voor 
alle bewoners van de Purmer-
Noord en -Zuid.

Taalles
Maar er gebeurt meer in de Tilburykamer. Zo wordt er wordt 
Nederlandse taalles gegeven en zijn er vergaderingen.
‘Gewoon gezellig Purmer Noord’ is er ook actief. Dit zijn 
wijkbewoners die allerlei activiteiten organiseren, in overleg 
met andere bewoners uit de wijk. ‘Gewoon gezellig Purmer 
Noord’ heet ook hun facebook-pagina.

Vóór de coronaperiode organiseerden ze dat er één keer per 
maand werd gekookt en konden bewoners komen dineren. 
Na de zomervakantie willen ze dit weer oppakken. Ze gaan 
dan weer eenmaal in de maand koken en er komt een 
inloopmiddag en een inloopavond. l
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Presentatie 
Nederland 
Droogteland 
in bieb

Op 17 maart hield 
wetenschapsjournalist 
René Didde een lezing 
in de bibliotheek over de 
vaderlandse omgang met 
het water onder de titel 
Nederland Droogteland. 
Eeuwenlang ontworstelde 
Nederland zich immers 
aan een overvloed aan 
water. We bouwden 
dijken en waterkeringen 

en bevochten nieuwe stukken land, maar vandaag 
kampt ons land met lange droogteperioden. De 
bodem verdroogt, verzilt en verzakt, ondanks dat er 
ook perioden van extreme neerslag zijn. Purmerend is 
gebouwd in drooggelegd land, bijna vierhonderd jaar 
geleden. Krijgt de polder ook te maken met de deze 
problemen?

In Nederland Droogteland liet Didde de kansen en mooie 
initiatieven in de strijd tegen de droogte zien. Hij sprak met 
boeren, waterschappen, wetenschappers en talloze andere 
mensen over de verandering van Nederland Waterland in 
Nederland Droogteland. Maar klopt die aanname wel? In 
de bieb vertelde hij over zijn ervaringen en onderzoek naar 
deze problematiek, neergelegd in zijn spraakmakende boek 
Nederland Droogteland. Hij deed dit vol vuur, staande tegen 
en leunende op een lessenaar, en steunend op een kruk; zijn 
knie was ingezwachteld vanwege een aanrijding op de fiets 
met een auto.

Extremen
Hij schetste de aanwezigen een in eerste instantie weinig 
bemoedigend beeld: alle gegevens wijzen er op dat de 
verdroging, verzilting en andere extremen werkelijkheid zijn. 
Je kunt ze nu al, ook in de dagelijkse weerswaarneming, 
zien: als het regent, zijn het echte plensbuien en over een 
langere periode (afgelopen februari), als het droog is, zoals 
in maart, is het ook echt droog. De regen valt veel meer in 
het westen; de droogte is vaker een probleem in het oosten 
en zuiden van ons land. En dan hebben we het alleen nog 
maar over Nederland.

Technologie
Technologisch loopt Nederland om deze problemen aan 
te pakken voorop bij andere landen. Maar technologie 
alleen - Didde geeft in zijn zeer leesbare boek talloze 
voorbeelden, waarvan de wadi’s in verschillende steden 

een aansprekend voorbeeld zijn - is niet voldoende. Een 
mentaliteitsverandering, een veel grotere bewustwording van 
hoe we met droogte en nattigheid omgaan, bij de individuele 
burger, maar ook meer gestuurd door overheidsinstanties, is 
ook een absolute voorwaarde: “Geen dwang, maar drang”, 
stelde Didde.

Toch is hij optimistisch: Nederland gaat in zijn ogen een 
nieuwe balans vinden tussen nat en droog. Dat beetje 
optimisme konden de aanwezigen maar al te goed gebruiken 
in deze heftige tijden.

Leo Willemse. l

Het Amfitheater

De werkzaamheden aan het Amfitheater zijn bijna zijn afgerond en wordt 

binnenkort weer heropend. l

Hoe kan dat? En vooral: 

hoe lossen we het op?
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